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10-30 Temmuz 2001 tarihleri arasında, Balıkesir - Güre’de Emeritus Prof. Dr. İlhan Başgöz
tarafından düzenlenen Güre Yaz Kursu’na kabul yazısını aldığımda çok mutlu olmuştum:
“Sayın Yılmazer,
Güre yaz kursuna kabul edildiniz. 9 Temmuz pazartesi günü sabahleyin Güre (Edremit) köyünde bulunmanız gerekiyor. Güre Altınoluk’a ve Akçay’a çok yakın.
Her iki yerden de, çok sık dolmuş ve otobüs kalkıyor. Ayrıca Güre Belediyesi’sinin
her saat başında kalkan otobüsü var. Bir mayıstan itibaren Edremit’e Ankara ve
İstanbul’dan haftada üç gün uçak var. Güre Belediye otobüsleri sizi doğrudan Güre
Belediyesi’nin önündeki parka getirir. Orda kime sorsanız size yaz okulunu gösterecektir. Dolmuşlar köyün önünden geçer. Orda Afrodit hamamının karşısındaki
bakkaldan sorarsanız köyün içine hangi otobüsle gideceğinizi ve otobüsün hangi
saatte geleceğini öğrenirsiniz.
Müzikte kabiliyeti olan varsa sazını veya müzik aletini yanına almayı unutmasın.
Kalacağınız yer ve yemekleriniz çin size sadece yardım edebiliriz. Bunların giderlerini siz ödeyeceksiniz. Gitmeden evvel, veya oraya vardıktan sonra Ahmet
Eraslan’a telefon ediniz. O yatacak yer bulmakta size yardımcı olacaktır. Ev telefonu: 0266 3873646 veya 387 3655.
Güre’de görüşmek üzere size sağlık ve esenlik dilerim.
İlhan Başgöz
Mümkünse gelmeden evvel şu kitapları okuyun.
Pertev N. Boratav. 100 Soruda Türk Folkloru. Gerçek Yayınevi.
Pertev N. Boratav. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Gerçek Yayınevi.
İlhan Başgöz. Yunus Emre. Pan yayınevi.
İlhan Başgöz. Nasreddin Hoca. Pan.
İlhan Başgöz – A. Tietze. Türk Halkının Bilmeceleri. Kültür Bakanlığı Yayını.”
*
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2001 yılındaki Güre Yaz Kursu’ndaki “Türk
Folkloru ve Halk Edebiyatı” derslerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Halkbilim Bölümü mezunları olarak ben ve Emine Yıldırım, Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden Ayşe Özden, Ayşe Saban ve Taner
Karaçay arkadaşlarımızla birlikte katıldık.
İlhan Başgöz Hoca’nın verdiği derslerde folklorun tarifi sorunundan Türk folklorunun tarihçesine, Türk destanlarından, Türk halk hikayelerinin
söz kalıplarına, şamanlıktan türkü, masal, tekerleme ve bilmeceye kadar halk edebiyatının “klasik
alanlarından” duvar yazıları veya taşıt folkloru
gibi günümüz folklor çalışma alanlarına kadar geniş bir yelpazede dersler aldık. Başgöz Hoca’mız
en klasik çalışma alanlarından bahsederken bile
günümüzle bağlantıları kurarak ve akıcı bir şekilde dersleri işliyordu. Bu derslerde Hocamız ilerlemiş yaşına rağmen tüm dersleri ayakta ve kara
tahtayı kullanarak anlatıyordu. Bir dersimizi de
K. Kerem Yılmazer ve İlhan Başgöz
İlhan Başgöz’ün bu kurs programı da düşünülerek
(Güre, 2001)
mimari tasarımı yapılmış olan evinin tasarımcısı,
Hoca’mızın Güre’de komşusu ve yakın arkadaşı olan Cengiz Bektaş ziyaret ederek bu evin
yapılış hikayesini ve ayrıca içinden çok yoğun bir biçimde şiir de geçen halk mimarisi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

İlhan Başgöz Güre'deki evinde Güre Yaz Okulu dersini işlerken
(Güre, 2001)
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Güre Yaz Okulu eğitmenlerinden Joyce Deaton
(Güre, 2001)

Bu eğitim sırasında Tahtakuşlar Köyü Etnoğrafya Müzesi ve bir köy ziyareti de yapıldı.
Ayrıca Bilkent Üniversitesi’nden Joyce Deaton verdiği İngilizce derslerinin yanında güzel
sohbeti ve türküleriyle eğitimimizi daha renkli hale getirdi. Prof. Dr. İlhan Başgöz Hoca’mızın Güre köyünde verdiği bu eğitim programı zengin içeriği ve katılımcılarının ilgisiyle bizim için unutulmaz bir eğitim oldu. Ülkemizde bu tarz ücretsiz eğitimlerin sayısının artması
umuduyla evini bize açarak kendi evimiz gibi rahat kullanmamızı sağlayan İlhan Başgöz
Hoca’mıza teşekkürlerimizle…

Yöresel giysilerle Güre Yaz Okulu katılımcılarından iki kişi
(Güre, 2001)
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Kerem Kamil Yılmazer'in Güre Yaz Okulu Katılım Belgesi
(Güre, 2001)
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